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Bayraklar bayrak yapan

Ünündeki kandr.

Toprak, ejer urunda ölen

varta. VATANDIR !

S/ 12 / 1974 - PtREMBE
FftTI : SQ K*$

Bu [til* Otu* AMlk Tuim
ua*>hui »t.

—
memleketin batman haktr; Sen sahip olursan bu VATAN batmayacaktr. — M. AKF

arama
Av. TAMER ENER

Son günlerde yazhaneme gelen vatandalarn
Arama hakknda bilgi istemeleri ka.snda bu konu-
yu Taova Gazetesinde açklamak zorunlusunu his-

settim.

Arama, sakhnan sann ve delillerin elde
edilmesi çin yaplan bir muameledir. Arama mua-
melesi kiiyi lgilendirdii için bu kavram bata
Anayasa olmak üzere ceza ve usul kanuni in dü-

zenlemek zaruretinde kalmtr. • •

Arama müesseses k hak ve özgürlüklerini

yakncn lgilendirdiinden, aramaya karar verme
yetkisini kanun kaide olarak hakime vermitir. An-
cak kamu düzeninin gerektirdii ve geçkmesmde
zarar umulan hallerde, bu yetoyi Cumhuriyet Sav

Clar ve d;r ilgl|;r kullanabilir. Bunun içindir ki

Anayasa 15. maddesinde "özel hayatn gzlh'me
dokunulamaz" ana kaidesini koyduktan sonra"Usu•

lünc uygun hakim karar olmadan bir kimsenin üs-

tünün. özel katlar ve eyasnn aranamayacam

belirtmitir.

Kanun, arama yaplan kiileri iki gruba ayr-

mtr. buç üphesi altnda olan kimseler birinci

guruba girip, bjnlr bir suç ileyen veya suça tirak

eden kimselerdir. Bunlar hncndaki kiiler de ikin-

ci katagoriyi tekil eder. Bu kincilere yaplacak

arama muamelesi keyfilik kabul etmeyip, usulüne

uygun ol rak verilmi or hakim kararna cayana-

rak yaplr.

Kanun, konut ve kapal yerlerde aramay da

özel artlara balamtr. Bu yerlerde anma yal z

gündüz yaplabilir. Hukukta gündüz ise; sabah gun

doduundan bir saat evveli ile akam gün batn-

dan bir saat sonrasn içine alr.

C M U <. 97
/
2 . maddesi aramann nasl yap-

lacan da düzenlemitir. Arama esnasnda hakim ve-

ya savc yoksa yani aramay pol*s veya jndarma

yapyorsa ve arama da mesken ve kapal yerlerde

yaplyorsa polis veya Jandarmann ihtiyar heyetin-

inv/ konjin en az iki ahsn bulunmas gere-

kir. Yine bir kadn, ancak dier bir kadn arayabi-

lir. Aramal shn sa/l ya/m va vj:ü J t» a-

lna riayet edilir.

Kulara Ate Etti ki Çocuu bandan

Vurdu

29-11-1974 günü Alp-

arslan kasabasnda Kadir

Ylmaz (54) isimli bir a-
hs. bahçesine yeni ekti-

i arpalara gelen serçe

kularn ürkütmek I-

Çn av tüfeiyle ate et-

mi. tüfekten çkan saç-

malar kar evin damnda

bulunan Nurettin Alan

(»0) ve Hac Kymet (10)

isimli çocuklarn bana
sabet ederek yaralanma

iarna sebeb olmutur.

Sank kadir Ylmaz

yakalanarak tahkikata

balanmtr.

Tabanca Yakaland

29- 1 1-1974 günü Dere- Dfcer tarattn Aafc» b-
köyümle y#pUt n«r «lü&u- rak» köyünde yaplan hr
de jnd«uu yapt ara- Mamada ayn koy halkndan

mana Ual Duru («tli Zikri Dikmen mudi ahn
han lUctndtt hr tahan- Ultritlc \%\*a urk bir

C bulumutur tatuca yakalanmtr*

"ank yakalanarak Uhkl- tahkikat halanmtr
kata balanmtr.

Örnek Bir Ba
Alpaslan'da yaplacak

olan hastahaneye yer a-

rand bir srada yine

Alpaslan halkndan Alaac-

tn Oztürk (58) ilgililere

" Ben arsam hascahane

çin b-lyorum" de-

mi ve arsay bala-
mtr.

2000 metre karelik

bu arsann yaklak ola-

rak deeri 8D.C0C lira-

dr. Hiç bir karlk bek-

lemeden Alaattin Öz-

turk'ün yapm olduu

bu ba tdrn Alpaslan-

lalar sevindirmitir.

Alpaslanllarn sevgi

ve saygsn kaznan Öz-

türk'ü tebrik edenken

topluma elini uzatma-

yanlarn kulana bu

haberi fsldarz.

Koyun Çalarken Yakalandlar

29/)0 11-1974 günü

gecesi Gürsu köyü Tuzla

mevkiinde bulunn Ali

Çakmak'a alt koyun a-
lna giren Mehmet Ha-

lis (17), Hidayet Öze-

lik (18). ve Kadir Çelik

(14) koyun sahibinin o-

lu Hilmi Çakman elek-

trk yakm Ütsrine ko-

yun çalamayarak kaçm-
lardr.

Sanklar yakalanarak

gerekil tahkikata balan-

mtr.
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•*“ »**” **»>»»»** t*f4anjrüx I Su yol M ; HAK yoludur, dflnm. bilmeyiz yürürüm
"

Ejfiîîsjnr 4 Yajîl rmakspor 0

^W|MT»|otrn< ti. 3S. dkckad E*n»f-

jtptUn mçt E»- »porl-jUm P<n»lty> k»-

y«j l.rm«k«pofu lctye çrptrd. -42. di-
4 ® rr^jlup *tW. kkada Bürymln takm-

tk yrtt çok nn djrdurcü. kendinin
***ib *• ‘»I t.l jçeçt.

. üçüncü yolunu att. lk
Mk UhMteN Ikn Y,, i. yar 4 0 ttnafjpo un ga-
*'i*kpoe t*f|f:n^n ol- libiyetlyl* kapand,
di# filese Bfkr copu »• kinci yar •!< yarya
«m yotttd 0. dakikada nazaran daha durgundu.
It'taflporun paslamasn- Y« lrmakpor ustJ i oy-
da hyamn topu ISdtn nmun a ra^n-n gol a.

|**M*lifd va UUIRMI tamaynca fcarflafm* 4 -0
1-0 6n* gtçi'dl. II. da- bite»,

kikada bir frsat da- E uf;por; Mctm. F

t

** dafarUifdnmcd!. <8 h. dris, Hus^y .0 I , F^.
4*hk+4M Huit/ n l du- ruk, Aoduluh. Hayati,
naity 2 0 yapt 2 l. dak.- Hüseyin 2, Nan», Bun
kada ta lrrnaktpo^un yanm. Al.
k*' ata|» ko« n«» t sonuç. Tt|ilrn«ak: Fuat, ite-

ia *d« kornerde topu nn. Özgür. Celal. R^f.k
I4n% o#u sahaya yollad. (Metin) Necat. Hal. s.

!•*« kapan fiunyamm Fcrht. Kan, Aydn, be-
R«nan* çalmlyarak du* kr.
rymy | 0 yapan golü at*

”
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Taova Asliye Hukuk Hakimliinden

Ka. 1974/139

UvMktOMi . Jli |.t975

• HpiMl U*4ba rmvk»d« dugutu K.dr
*W ' -h,* 4 | b*4»»a Nadir Suyal, kurydc li(uv4 ukke
****?• Ka4a âtfi 714 5 mnrc kare ab. ,n.

4-aa J254I i«« tynut »

j

c* g »erinim» »k:

ft#Mt rapav4*.».n k/gullurci tüyünden Musuf
^dkf Ol«t| mh Av. I a*, rr $rnr ile daV4| 4 r

fMkfe akta Mal tlodurlüü ve dv»h Taova be-
Ud f«*** Medye vekili Av. krcrp Ünal

*••€«! de««a*mn yaplan hnuma »1r.nrt.l4 \ f .

Wkt n« laryt fveedrt:.

^ k»#%n*., «Mvt ve ky ra» t il* miktar
«*y ***»-*»%*** davac KagAMIm boründen Yabup

Hlmdf ‘trjr l«twaea 639 act maddesi grrrrcc ad-t>»y lm*l »»pfcesc^la* ka y.rdc her htng bir
,m4 1 •Sikinle «« k« »a* t»'h»»den t(ih4rrn üç ay çm.
de . I# 4 !J# »ayl doayas»na mufârsai'ar

IUII74
***** IIAm »53%

HJayy* fota* G4 «* küçüknaa*

fcMSaaaferta yelilinlmek üzere

i 14-17 yaianada çrak aranyor.
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0 erefli Ecdadn
Çoc j£una eino sahip olmak stersen
Alnteri kazanca malk olmak istersen

Komünizmden uz klaj hür yaam «k ilersen
/»edat na sorumlu insan elmak istersen
Tarihine bir gör at kimler senin yoldan
H.ç m hakk yok sende o erefli ecdadn?
tenin— *1ao yu*tlar cennet di /an imi.
riejjer dinsiz oland Cinnetten bhsodermi
Bitnn demokrasimiz onlara çok c clyrm
Buna Itir.f de l«r, onlarn ki vahetmi
Tan ie bir göz at kimler senin yoldan
Hiç »it hakk yok sende o e»ef.'. ecdadn
Milyonlarca soydan insafszlar cimde
Istrapla kvranr o cehennem çinde
Kimde sosyal adalet, halka sayg nerede
Zulüm, tedhiçi. Komünist, emperyalizm nezdinde
Tarihine bir göz at kimler senin yoldan?
Mçrnl hakk yok o sende e-efli ecdadn
Emdiin o helal süt, endeki o asil kan
Sana lham vermezmi kurudumu o hsan
Senden hizm t bekliyor as I c nnet bu vatan
S.yr.l artk gafletten »y -yldz.a sen balan
Tarihine bir göz at kimler senin yoldan
Hiç mi hakk yok s- d t o erefli ecdadn
Türk evlad dil kt et ata ruhu affetmez
ehitlerin kanla*» «*ni boar affetm z
Velinimetimiz n llet m seni asla affetmez
Asl felaket A|| 4h s«ni affetmez
Tarihine bir g>z at kimler senm yoldan
Hiçm hakk yok sende o erefli ecdadn

Ahmet Avc

LAN
Taova Asliye Hukuk Hakimliinden

l)o*ya No. : T#72/3I3

Duru naat : 30.1 I V75

Taova tç«ai yenrn ahlleti kayalar rokalmla
dots '4...1 Denir l, h.t.s Ahmet ahin iken halen Ha-
h-lin Anlan C v ve bahçesi, knzeyi t. pc, belediyece yem
•çlac«k yul ve öteu Ka.lir lorun, güneyi yol ile çevrili
20 bin lira kymetindeki 522 metre kare alannda k i cv ve
bahçesi.

raovann l*.s?nçy köyünden olup yemien nuhl*
rsinde »tuk Ö.cr Yüksek vekili Av. Umcr ener ile

davallar hazine adna Taova m*l müdürlüü ile daval
Taova belediyesine izah ten belediye vekilav. Kecep Ünal
arasndaki tesçl davasn yaplan açk durumas sunamda
v<rden an karar grrrincc:

\ ukarda hudutlar mevkii ve kymeti yazl gayri*

mcrkûlü davac Ömer Yüksek medeni kanunun 639 ncu
moddesi geegiscc ad na tapaya tc;il ettireceinden bu yer

de her herhng bir hak iddia edeceklerin hu ilan tari-

hinden itibaren üç av içinde mahkememizin 1972.313 sa-

yl dosyasna müracaatlar ilan olunur. 2 12.1974

Katp Hakim 15396

Kueyi* Özkan Güngör KUçOkrsan
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